
CHAPA 01/2018 - RUMO CERTO PARA AVANÇAR 
 

Os Profissionais de Educação Física componentes da CHAPA RUMO CERTO 
PARA AVANÇAR vêm a público apresentar suas propostas para o mandato de 
seis anos, de 2018 a 2024, pautado no espírito inovador e na valorização 
profissional, e apresentam suas prioridades de trabalho. 
 
PROPOSTAS 
 
1. Aprimorar o modelo de fiscalização com ações e com princípios 

preventivos, educativos e corretivos no processo de trabalho do 
profissional; 

2. Continuar com a modernização dos instrumentos de comunicação do 
CREF6/MG, objetivando maior interlocução com os profissionais; 

3. Facilitar cada vez mais a aproximação e ampliação da relação do 
Profissional com o Conselho objetivando atingir a plena satisfação; 

4. Ampliar o trabalho de valorização das seccionais; 
5. Disponibilizar ferramentas que agilizem o atendimento aos profissionais 

e que fortaleçam o aspecto acolhedor, humanizado e resolutivo; 
6. Incentivar o Programa CREF6/MG, Móvel, para favorecer o acesso dos 

profissionais do Estado às atividades do Conselho; 
7. Ampliar campanhas no estado e municípios para o cumprimento da 

legislação no tocante à realização de concursos; 
8. Manter ações de educação permanentes atendendo aos diversos 

segmentos da Educação Física, como forma de melhoria profissional 
(presencial ou online); 

9. Ampliar parcerias com outros Conselhos e entidades Profissionais; 
10. Estreitamento na tríada: CREF6/MG, mercado de trabalho e Instituições 

de ensino superior - com parcerias e projetos focados na pesquisa e 
qualificação profissional; 

11. Fortalecer a identidade Profissional nas diversas mídias do estado. 
 
 
Pedimos o seu voto para ampliar o trabalho em prol da nossa profissão!       
 
A  CHAPA “RUMO CERTO PARA AVANÇAR” é constituída por representantes de 
diferentes áreas de atuação da Educação Física e de diversas regiões do estado 
de Minas Gerais, visando maior proximidade com os Profissionais de Educação 
Física e com a comunidade.  
 
Neste sentido pedimos que você VOTE e leve aos seus colegas o espírito de 
participação.     
                          

           VOTE CHAPA 01/2018.  


